Flowmeting en echoresidu bepaling

Doel van het onderzoek
De straalkracht van de urine wordt gemeten en er wordt gekeken of er hierna nog
urine in de blaas achterblijft.

Voorbereiding
 Het onderzoek kan alleen plaatsvinden als u een volle blaas heeft. We
adviseren u twee uur voor het onderzoek niet meer te plassen en zoveel te
drinken tot u een vol gevoel in de blaas heeft.
 U meldt zich in het ziekenhuis bij de polikliniek urologie. Als u aandrang heeft
om te plassen kunt u dit tegen de doktersassistente zeggen. Het onderzoek zal
dan zo snel mogelijk gebeuren.
 Bij menstruatie kunnen de onderzoeken gewoon doorgaan. Wilt u afmelden
dan tijdig doorgeven en een nieuwe afspraak maken.
 Vergeet uw verwijskaart niet!

Het onderzoek
U gaat naar de onderzoekkamer waar u kunt urineren op een wc die op de
behandelkamer verbonden is met een computer die de kracht van de urinestraal
en de hoeveelheid urine registreert (een uroflowmeter). Het meetinstrument maakt
een grafiek van de kracht van uw urinestraal. Het patroon van deze grafiek geeft
informatie over mogelijke afwijkingen in uw blaas of urinebuis.
Na het uitplassen mag u op de behandeltafel plaats nemen waar de arts met een
echoapparaat op uw buik kijkt of er nog urine is achtergebleven in de blaas.

Complicaties
Na de onderzoeken treden zelden complicaties op.

Uitslag
Na afloop van de onderzoeken bespreekt de uroloog meteen de uitslag met u.

Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden op de poli urologie.
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Heeft u nog vragen?
Binnen 30 dagen na de behandeling neemt u contact op met de poli urologie, te
bereiken van maandag tot en met vrijdag van
8.00-16.00 uur,  0187 60 71 90.
Buiten kantoortijden met de Spoed Eisende Hulp (SEH),
 0187 60 79 90.
Meer informatie over urologie vindt u op www.urolog.nl en op
www.allesoverurologie.nl

Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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